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"DE Li_.!'5TE BLO.DlC!' DE ro~FL:.T V;,N B:.BEL" EPI "VRIJHEID", SE!'!
BEGIN V:.H IfERItELIJR: REPtRTOIRt VOOR THE.\1'ERj'lIORKHiGS .'ERIC.

"het behoeft geen botoog, dat toneel en "pel alecht dan offoctior nla
vOl'1lling8llidd.. l gehWltcord zullon kuancn aordon :>ls IIcn dolt ht bOa\Ult
ton doel "telt on inhoud <m vo... be.ust richt op het :>on.luiter. op en
hot doorbrekon v~ hot roter.nti_koder v~ do groop publiok,die .on
••nat te bereik.."." &0 tOJ"laulotort proloog het io üjn doolatcUlilll!lIn •
..n eTen vordcr;"ellllnoor to".. ) al. Tonir.,uid<l.el wordt sebruikt, 4iont
men uit te 80= .,"" epecinal '1'0' r dit doel ,."ooe.pieerde pr<>gr~ll.'"''

door oen derg.. lijk ultpngepunt tI;! kiezel! <1htonticort proloog z.ich
",an het /:Ierende.. l """ hot tonllelropertoiro. hot ie zelr. CIIct con zekore
argwt:.nn, dat het toe.t...nde rllpertoir" b~koklln ,"oet wordon, want OOn
opporvlnkkigo oriontntio Illort ~l dat dit ro~rtoiro ontotnun ia
vo.nuit ortiatioke behoetten On or 'lp g.. rieht iB 011 "-;lil o.rtiatieke \:ehooften
te voldoGn. (on die b..h'.tten lIlln tho"torkunat 1e,,ft sloehts
bij e ..n kloine gr~ep yan de ~v .lking V::Ln ~no l"nd. de nderz::ekon
op dit gobiod aprekoo ov~r ~ tot 1~.

vormingswerk d.s. v. thoater richt zicb ni ot op het vo",.,o ven ochouwburg
bo&oekers, .n.ar op h.t varaon v:m "lIena~n di" zichzelf :1.10 .-ubjoct oryaroll,
di. vOonuit hun eigen osgoYin, de wo..eld c. kunnen yora;)n, .ot ",doron
botrekkingen van wedorkerigh.. id MUI kunnen kno,><>n On <IIot hon oOn oison
b ....eh"vinS On een oison s"eehiedonie op kunnen bouwen." het introduetie
progre.ml!ln, dat de jon13orcn vnrtrouwd Ol ..nkt "nt eigentijdse thn"torvo...nll
:tnl dnn ook pla... t8 mo~tnn ",,,kon voor progrOJlllln'1I dio do jongoren oon
zicht gnvon op hun aig,," oogov1 nG en de ci~or, ;lositic d·,\l'crin.

bovenstannd. inzichton hebb.n j1r<,>loog ertoo gebr:acht progr=0.'8 to "'0.
kon 0.18 "d. lo.ntste bloos ot do t renflo.t ";'lil ~::bol" on ""rijbo:'d", boide
prosrnaso.'8 har.40lon o"or de o.etu..liteit "nn de ?u~liekasroe~, wo.nryoo..
Seapcold .ordt. het .erste, YQOr de kinJeron vnn dn b~isee~ool, ao.et uit
vn..n do ösd3.ehte: "je kunt ni.,t "'.&<J..n, dnt d.e gcbeurtenill ..on dill in do
woreld pl~te"ind.a d. kinderen ontgellO; d~t kinderen ae8p~d ",oudon
.ooten blijv..n YOOr d. ellende in d.e ..... ld, dat ",e nOl tijd gonoeS hobb.n
011 do........ 10eonCrontoerd t ••ordon. do.t ie e"n ide.. , do.t de reëlo
oituntil .;ll'1.rin kind..ren .,erk.. ren n..goert. kinderen .ordon ",ot de rogol-

• mnat vnn het journo.al voor het blok vo.n .:lIIhoop en "'iUekeur, Vtln onduido
lijkhlid en on601ijkhoid in de "or~ld gez.. t. "'e lIo .. ton zO vroeg 1I0golijk
len begin lIaken .OIt h.t hsgon vo.n een ulntio tUIlsIn cr.o.tiYitoit en de
b.richten uit do 8011Ini.ving. ni.t nadrukk"lijk en IIchokk.,nd...o.:>r ter
loops, als .en "o.n:zolfspr.kend onderde.l "~II hUil lentoor.td "nt het in
.ezen ook is. als w. dio rolati. oi.t l.~gen••~r crontivitoit ieoloren
binnen d. ollpro..ai.loklllon, .ann.or en YlllI .ill leren :ze d=, d.:It :ZO diegen
di. zO in On ... :zich ho.n vindIIn, kunnen hnnt~ren telen do bedreiainloe
die zicb binnondrinl~n in hun wor.ld ?"

hot progrQlUla van "vrijheid" vorWQordt du o.ctuo.lihit vnn :ijn publiek.._
groep ( 14 tot 17 j:aarl 0.10 'lolst: "sn hot ,"edro.g dur ..onsen nnu.keurig
na. vind h.t bevroo..d.nd al io het ni~t vroomd. onverklno.rb:lo.r nl is hllt
allorso.oonet. onbogrijpelijk lil is hot reG0l. zolCo do kleinllte d:a:ld
schijnbnnr <lenvoudiS, bekijk hoo.r ",ot nrg'llo.:ul. onder:zookt oC het nodig
i .. , vooral b.t g...on•••.• " (breeht).
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dit wordt gezegd tegen jongeren in d. l(tettijd ••arop u bij uit"hk 1'nn_
zelt"pr(tkendheden en 1'ooroordele.. :'lAJIs.pr"llt krijgen. "wrijhoid" ?robeort
Za zo.or te brengon, dat ze zien dat niot elke goldende ,.o~el een goede
ia en dat ze all•••nt in do eigen o.~a.ing sebeurt kunnen controleren
en bein1'loodan.

aon two"de punt 1'~ o1'e,.eenkonat, en o~k oon oa.entioel ~unt .oor de
nlou.e nanier 1'an r.portoirea~enatallinG ia, ~t beido progrnaa,,'s
door da groep dl0 ze uit1'oeren, gconllkt zijn (de lnntate bloo....llis"~r
1I0t lIadoworking 1'!ln (tcn ....hrij.",.) in .oortuur"nd ..ontnct .ot de ~ubliek_

groap "".r1'oor hot progrlUllin bedoeld .". or "ot het ~geloidins.k"der Vtl;)
dio aroGpon (ondor.ijz.. ,.a. docenton on .o"'inga.erk.orn). do.t betekent
oon bolt,ngrijke win.t vOInuit het oogpunt .:>11 het vor.i"s.."ork: tijden..
hot ..=enstellen wordt hot progrMlIll" voortuure..d gecontroleerd op hot
functioneren binnen de bllMl3ln- en do bll10vingssfoor Y:ln hot publiok en
do nctour.. 1erlln op indringendo .ijzl hun publiek kunnon. hot knn op 0111:2:0

IllMio,. nillt lil""" voorkomon. zo"l.. in hllt verloden llIoor<l"ro Il\/\lon ia go
bOllrt, dnt con vooretolling te .o..ilijk of t~ oenvoudil3 i&, ti.::t <10
th....::tick irrclovt.nt i .. voor het betrleronde !,ubliok of dllt de 1'0'" niet
1'o""ns :lnn te ..proken. d. nctcllra ,..::.klln zo B"elotivol>r<:, om """<Iit bot
contact Ieot het publiek en bonI' ..peçi(l.~ko j'lroble..;ltiokln, zichzelt .idde1..
trnining en "tlldio Om te ..cholon tot o.deq<l:lto .o""inna.orker...

Ion lo:.te opllerkolijk punt ia do .ogelijkhoid 1'001' hot ondervij.::.kndor
081 hit op g=g ~Ibr:l.çhto "rocea 1'lrder to hnnteron in do ondorvij.situlltie·o
do onderwij~er.. hebben t.n ••. "do ltlat.. te blo..." onellvondon On in .errns-
..end ~rote o.eroen..unaing 'fOrkl'lt..rd. d:l.t Ze hier op hlldd"ll I'itton ..::chtell.
h~t b.::aieondereij.. , .00'1r do bereidheid 011 1'''-ft buiteu e.f eCn .. tuk in..pir_otio
op to dcer. groot ia. h~eft de opwindinh die ~roloog bij d.. kindoren hoc tt
.oton te be.erkon, v."l......ldil:; en op 1'errlleoond !t"1'ni'"ie.:.rdo ..ij~o gohnn_
teord on uitgobou.d. exponent hicrv:ul i .. hot llrio "'eken duronde tot~o.l

projoct dnt onder.,ijur jlotor vntl den hovon oot oen klo.. V"t1 de
lidein:llohool 111t \'\ISht heett"govierd " on w"7'.r."" oen 70 blNl:::.ijuon tel_
lellld 1'oralllg "oor \e NSKV in 1UlIorllf~nrt uitlle(';"von "Il~.t ..-orten. oXl'rosaie~

on<\orl1ije, wcrcl-!oriontntill on het uitbolleen Vrul "" 810 'olijkhe,\on V:'.ll too
kin',oron tot bOl'lullt ..oc1."'I1--a'\r,1." zijn do ,1rio peilera "~r.rop het "ork
VM c!oze on:~"r.ijzor berlIat • .ij zijn OVOe verrIlst :'!lll trots .l~.t l1ij tot
oon tl.errolijke ~."ni'IIk hobbon kunnen in..pif'lrcn.

bij vrijheid l,,<":on io I"k~n .:Ü \~"'I'lInt botreft iets ""'<1crs. in eornte
in.. t:'l.ntie ."a hot on1Irwijsi<.:l,!er no":"l hui1'ori- voor d... "re"ht11jnio;heid"
vnn dit pro~r~m". mn~r ateo~a kw~ .on ~~~roi' t~ru', ol...Or. .erkte hoe_
zeer de le....lin~..., betrokk"n ..."ran bij ."t cr ,~ebeurdo in <!e "acene".
In de rol,;C.llde f.1I~ op seh.::>ol ( en Ic roat .:1.11 de w"ol<) k,,:'.lI een niet u.it
oDuor het bo:.ntwo"rdoD 1'''-n e ..n '>"l1ts1 lellr dir""te vr"~en 1':uI do 1""1'
11n;.on. uit telofoontju en bri,)1'"n blijkt ·ht ""~"-l>k,, do A.'v\Ye.I\lr.elijke
e.n"et on on:1:l.nka bet 1'oorbehou I t.n.1'. de "eIJ.lIzijdi<;hoi,t" 1'..... "..-rijhoid"
dot het r:rootate Kldlelto 1'"Ul het ollder.ijll- en voneinc;elt'ldor het j1ro
r.rn&lll'::' uit*rat bruikb.... r ....htton. in :it 1'.rb~nd is hot intoroQe=t .01_
dinG te ./\kan Y"" het projoct ".rijhoiu" d.-:t do uer10 kloa..on H..VO V""
het Ple11.,.dcoll,,,;<l to 1eurr.o ~e.!.rn"id hebb~n binnen d" noderl""'d:le
loaaon en op <te yerrna..en:l Grote vr'\.v: n"-:lr het pro~;ri'Ut.1l 1'nn do l"1'en..
schol On en vo""in"..centr:' voor b ..drijt .. jeur;J.

oon o.n r.ndor ...."kt illli~olijk hoo do kMson V<ln ton..el 0.15 vorl>1in';ll"liu<èel
lir.r.on. "do 1;oo.IIt .. to bIoom ot d.. tor"n!lllt v.~n b"bel" en "vrijheiu" :oijn
oen beein van .arkolijk rapert"iro voor hut the:lter-vol"lllinr;."ork.

Jnn s",oota
soc_pod.
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